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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 13 – 18 ม.ค. 62 32,888.- 

วนัที ่ 10 – 15 ม.ีค. 62 33,888.- 

วนัที ่21 – 26 เม.ย. 62 33,888.- 

วนัที ่12 – 17 พ.ค. 62 32,888.- 

 

เจำะลกึซำนซ ีตำ้ถง อูไ่ถซำน เมอืงโบรำณผงิเหยำ 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 
 

  เร ิม่ตน้เพยีง   32,888.- 

รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 
                                   
รำยกำรทวัร ์+ 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

• ชมถ ้าแกะสลกัหยนุกงั รปูสลักหนา้ผา อายมุากกวา่หนึง่พันปี 
• ชมเมอืงโบราณผงิเหยา สมัผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศห์มงิและชงิ 
• เขาอูไ่ถซาน สกัการะองคพ์ระมญัชศุรโีพธสิตัว ์
• สมัผัสวดัลอยฟ้าเสยีนคง วดัไตห้นา้ผา ชมความมหศัจรรยเ์หนอืกฎฟิสกิส ์ 
• เขา้ตา้ถง ออกไทห่ยวน ไมเ่สยีเวลา ในการทอ่งเทีย่ว 
• พักหร ูระดบั 5 ดาว แบรนดอ์นิเตอร ์ 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (18.10-22.00) 

15.00 น. พรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ S สายการบนิเสฉ

วน แอรไ์ลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น พรอ้มรบัอำหำรกลอ่งส ำหรบัทำนเป็นมือ้เชำ้ในวนัถดัไป 

18.10 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146  

22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง
มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

( โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 เฉิงตู (สนำมบนิเฉิงตูซวงหลวิ)  – ตำ้ถง  (สนำมบนิตำ้ถงหยุนกงั)(08.00-12.05) – ถ ำ้

แกะสลกัหยนุกงั 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเฉงิต ูเช็คอนิและโหลดสมัภำระ เดนิทำงสูเ่มอืงตำ้ถง 

08.00 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงตำ้ถง โดยเทีย่วบนิที ่3U8531  

12.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิตำ้ถงหยนุกงั เมอืงประวัตเิกา่อกีหนึง่เมอืงของจนี ในสมยัราชวงศฉ์นิ ไดถ้กูกลา่ว

ขานวา่เป็นดนิแดนป่าเถือ่น เนือ่งในสมยันัน้ยงัถกูยดึครองโดยเผา่อูห่ ูหลังจากทีถ่กูรวบรวมเป็นสว่นหนึง่

ของจงหยวนในสมัยราชวงศฮ์ั่น ก็ไดก้ลายนเป็นเมอืงหลวงของหลายๆ ชนเผ่าทีบุ่กลงมาจากทางเหน ื

อก าแพงเมอืงจนี เชน่ เป่ยเวย่(เผ่าทังกตุ) จนิ(เผ่าหนีเจนิ)  เหลยีว(เผ่าชีต่ัน)  ตัวเมอืงตา้ถงจงึเสมอืน

หมอ้หลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่านกับวัฒนธรรมจนีแบบฮั่นไปโดยปรยิาย อกีทัง้ยังเป็นเมอืง

ส าคัญดา้นพลังงาน เนื่องดว้ยมณฑลซานซเีป็นแหล่งผลติถ่านหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในจนี จงึไดม้กีารพัฒนา

อุตสหากรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที่จีนไดป้ระกาศลดการปล่อยมลพษิการผลติถ่านหนิก็ไดล้ด

ความส าคัญลงและกลับไปเนน้ เรือ่งพลังงานทางเลอืกมากขึน้ ท าใหปั้จจุบันเมอืงตา้ถง จัดว่าเป้น 1 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) 
(18.10-22.00)   ✈ Hangkong Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 3 ดาว 

2 
เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)  – ตา้ถง  (สนามบนิตา้ถงหยนุกงั)
(08.00-12.05) – ถ ้าแกะสลักหยนุกงั  

BOX 
SET ✈ 🍽 

Howard Johnson Datong หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 วัดลอยฟ้าเสยีนคง – อูไ่ถซาน  🍽 🍽 🍽 
Wutai Mariott Hotel หรอื
เทยีบเทา่ ระดับ 5 ดาว 

4 อูไ่ถซาน – เมอืงโบราณผงิเหยา (รวมรถอทุยาน)  🍽 🍽 🍽 
The Kylin Grand Hotel  หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

5 
ผงิเหยา – ไทห่ยวน – วดัซวงหลนิ – ไทห่ยวน(สนามบนิ ไท่
หยวนอูซู๋)่ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (14.35-17.05) 🍽 ✈ 🍽 

ACME  HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

6 
ถนนคนเดนิจงิหลี ่ – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – กรงุเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (15.25-18.00) 🍽 🍽 ✈  
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เมอืงทีม่กีารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้มอนัดับตน้ๆ ของจนี 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเขา้ชม ถ ำ้หยนุกงั หนึง่ในวัดประตมิากรรมโบราณ

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนีอนัประกอบดว้ยถ ้าหลงเหมนิทีล่ั่ว

หยาง ถ ้าแกะสลักมอ่เกาทีก่านซแูละวัดถ ้าหยนุกงัทีซ่านซี

มรีูปสลักกว่า 51,000 รูปมขีนาดตัง้แต่ 14 เมตรไปจนถงึ 

2 เซนตเิมตรคาดการณ์ว่ามกีารเริม่แกะสลักมาตัง้แต่สมัย

ครสิต์ศตวรรษที่ 5-6  ถือว่าเป็นรากฐานของศลิปะในยุค

ราชวงศถ์ัง  ไดรั้บการแตง่ตัง้เป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ในปี ค.ศ. 2001  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่Howard Johnson Datong หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 วดัลอยฟ้ำเสยีนคง – อูไ่ถซำน  

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัลอยฟ้ำเสยีนคง เป็น

วัดไมโ้บราณอายุกว่า  1,500 ปีภายในเป็น

อาคารไมย้ดึกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธเิต๋า

กับลัทธขิงจื๊ อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอาคาร

เจาะยดึเขา้ไปกับหนา้ผาทีย่ังคงทนอยูแ่มว้่าจะ

ผา่นมากวา่ 1,500 ปีแลว้ ตัวอาคารพยงุโดยเสา

ไมท้ีเ่ป็นตัวค ้าอาคาร อกีทัง้ท าใหป้ลอดภัยจาก

น ้าท่วมและแสงแดด ในหนึง่วันตัวอาคารวัดจะ

โดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ท าใหต้ัว

เนือ้ไมนั้น้มคีวามคงทนมากกวา่ปรกต ิจากนัน้น า

ทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอูไ่ถซาน  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย  น าท่านเขา้ชม เขำอูไ่ถซำน เป็นภเูขาทีล่อ้มรอบดว้ย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึง่ในสีพุ่ทธครีขีองจนีเป็น

ทีต่ัง้ของพระมัญชศุรโีพธสิัตวท์ีเ่ป็นพระโพธสิัตวแ์ห่งปัญญาเป็นทีแ่สวงบญุของชาวพุทธจากทั่วทุกมมุ

โลกมาตัง้แตอ่ดตีบนเขาประกอบดว้ยวัดพทุธลัทธติา่งๆทัง้มหายานหนิยานกระทั่งวัดพทุธสายทเิบตรวม

แลว้กว่า 53 แห่ง เคยมตี านานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเตค้ังซ ีพระองคไ์ดเ้สด็จมาที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ 

เพราะพระราชบดิาไดท้รงเสยีพระทัยกบัการเสยีชวีติของสนมนางหนึง่ จงึไดแ้กลง้สวรรคตแลว้จงึมาออก

ผนวชทีเ่ขาแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นไหวพ้ระ ณ วดัเสยีนทง เป็นวัดพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเขาอูไ่ถซานเป็นวัด

พทุธแหง่แรกๆในจนีมปีระวัตยิาวนานควบคูก่บัวัดมา้ขาวแหง่เมอืงลั่วหยางภายในวัดมวีัดกอ่สรา้งแบบกอ่

ปนูโดยไม่มคีานไมร้องรับอกีทัง้ ตัวอาคารภายนอกยังฉาบดว้ยแผ่นทองเหลอืง น ้าหนักรวมกว่า 5 ตัน 

วดัผูซ่ำต ิง่ เป็นวัดทเิบตสรา้งในสมยัราชวงศเ์วย่เหนอื เป็นทีป่ระทับขององคพ์ระมญัชศุรโีพธสิตัว ์มกีาร

กอ่สรา้งต่อเตมิเรือ่ยๆดังนัน้ภายในวัดจงึมมีรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทเิบตและหมงิอกีทัง้วัดนี้

ยังเคยเป็นที่รับรองจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหนึ่งใน

สญัลักษณ์ของอูไ่ถซานมสีถปูสขีาวเป็นรปูระฆงัคว า่ภายในบรรจคุัมภรีท์ีแ่ปลเป็นภาษาตา่งๆกวา่ 20,000 

ฉบบั หมายเหต ุ: ในชว่งระหวา่งเดอืน ม.ค. -  ม.ีค. กระเชา้ในการเดนิทางขึน้เขาอูไ่ถซานไมเ่ปิดท าการ
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ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางเป็นรถอทุยานแทน  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่Wutai Mariott Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่4 อูไ่ถซำน – เมอืงโบรำณผงิเหยำ (รวมรถอทุยำน) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางจาก เมอืงอูไ่ถซำน สู ่เมอืงผงิเหยำ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม เมอืงโบรำณผงิเหยำ มรดกโลก

แห่งที่สามของมณฑลซานซ ีเมืองผงิเหยานั้น

ตัง้อยูต่รงใจกลางมณฑล ถูกกล่าวถงึครัง้แรกใน

สมยัชนุชวิ โดยในขณะนัน้อยุใ่ตก้ารปกครองของ

แควน้โจว เมอืงผงิเหยา ค่อยๆมคีวามส าคัญมาก

ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะ

หลังจากที่มกีารก่อตัง้ธุรกจิการเงนิขึน้ กล่าวได ้

ว่าเมอืงผงิเหยาเป็นตลาดหุน้ หรอืธนาคารแห่ง

แรกของจีน โดยเฉพาะในช่วง ครสิต์ศตวรรษที ่

16 นัน้กล่าวไดว้่าปรมิาณเงนิตราของจักรวรรดิ

นัน้หมุนเวยีนอยู่ที่เมอืงผงิหยวนแห่งนี้เป็นอัตรา

ครึง่นงึของทัง้ประเทศ สิง่กอ่สรา้งทีย่งัคงเหลอืในปัจจบุันนัน้เป็นสถาปัจยกรรมแบบหมงิและชงิ ตัวเมอืง

มปีระตูเขา้เมอืงมัง้หมด 6 ทศิ แบบออกเป็น ทศิเหนือและใตอ้ย่างละ 1 ประตู และซา้ยขวาดา้นละ 2 

ประต ูเมือ่ลองนกึภาพครา่วๆ จะมลีักษณะคลา้ยเตา่ จงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งวา่ เมอืงรปูเตา่  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่The Kylin Grand Hotel  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 ผงิเหยำ – วดัซวงหลนิ – ไทห่ยวน - ไท่หยวน(สนำมบนิไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉงิตู (สนำมบนิเฉงิ

ตซูวงหลวิ) (14.35-17.05)  

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสักการะขอพร ณ วดัซวงหลิน วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริม่ก่อสรา้งในสมัย เป่ยฉี ตัววัด

ประกอบดว้ยรูปปั้นพระอรหันตแ์ละพระพุทธรูปกว่า 2,000 รุป ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเครือ่งปั้นดนิเผา และมี

การลงสอียา่งมชีวีติชวีา แตกตา่งจากวัดสว่นใหญ่ในจนี ในยคุปฏวิัตวิัฒนธรรม ตัววัดไดถู้กคุม้ครองโดย 

2 สามภีรรยาชาวบา้น ซึง่ตอ่มาไดม้กีารท ารปูปัน้เป็นทีร่ะลกึแดผู่ม้พีระตอ่วัดทัง้สอง  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้น าทา่น ออกเดนิทางสูส่นามบนิไทห่ยวน 

14.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U8786  

17.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปภตัตาคาร  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่6 ถนนคนเดนิจงิหลี่ – เฉิงตู(สนำมบินเฉิงตูซวงหลวิ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม ิ) 

(15.25-18.00) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ด ้
เป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย โดยบรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นทีต่ัง้ของศาล 
เจา้สามกก๊ ทา่นสามารถไปสกัการะ เลา่ปี กวนอ ูเตวีหยุ และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย (ไมร่วมคา่เขา้
ศาลเจา้สามกก๊ ทา่นสามารถช าระบตัรผา่นประตไูดท้ีท่างเขา้ ทา่นละ 60 หยวน) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.25 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  

18.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เจำะลกึซำนซ ีตำ้ถง อูไ่ถซำน เมอืงโบรำณผงิเหยำ 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 
ไมร่วมต ัว๋ทำ่นละ 

วนัที ่13 – 18 ม.ค. 62 32,888.- 32,888.- 4,900.- - 

วนัที ่10 – 15 ม.ีค. 62 33,888.- 33,888.- 4,900.- - 

วนัที ่21 – 26 เม.ย. 62 33,888.- 33,888.- 4,900.- - 

วนัที ่12 – 17 พ.ค. 62 32,888.- 32,888.- 4,900.- - 

รำคำเด็กทำรก อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั 7,900 บำท  
(รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีำ่) 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

  
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
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1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี  

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,600 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
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 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


